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 �करण १
�वासाला स�ुवात

आज पासनू साधारण शभंर वषा�पवू� �फलास
फॉग नावाचा एक माणसू होता.
बरीच वष� तो �नवातं आय�ुय जगला.
तो दररोज एका �लब ला जायचा.
तो �लब �हणज ेशहरातील �ीमतं लोका�ंया
भटे�च ेमो�याच े�ठकाण होत.े



नहेमी फॉग
आप�या घ�न
बरोबर ११:३०
वाजता �नघायचा.
�यानतंर ५७६
पावल ेचाल�यावर
तो �लब ला
पोहोचायचा.

�तथचे तो �पारच ेजवेण जवेायचा.

 जवेणानतंर फॉग तीन वत�मानप�ाचंी
��यके पान ेअगद� मन लावनू वाचायचा.
�यानतंर तो स�ंयाकाळचा ना�ता क�न
आप�या �म�ासंोबत प� ेखळेायचा.

त ूआ�हाला प�ुहा
एकदा हरवलसं फॉग!

रा�ीच ेबारा वाजताच फॉग घरी यऊेन झोपी
जायचा. �स�या �दवशी स�ुा तो अगद� हचे
करायचा.



पण एका बधुवारी सपंणू� �च�च पार बदलनू
गले.ं फॉगन ेव�ृप�ात एक आ�य�जनक बातमी
वाचली.

"जरा ही बातमी तर वाचा!" �यान ेआप�या
दो�तानंा सा�ंगतल.ं

"या बातमी नसुार केवळ �शी �दवसात सपंणू�
जगाची सफर करण ेश�य आह!े"

तलुा कायम एका
जहाजातनू �स�या �नेम�ये
उडी मारत रहाव ंलागले!

माझा तर �व�ासच
बसत नाहीय!

�म�ानंी च�ेा के�यानतंर स�ुा फॉग ला मा�
�व�ास होता क� तो ह ेकठ�ण काम न�क� पणू�
क� शकतो.

ज�ेहा एका �म�ान ेही गो� असभंव आह ेअसं
�हणत यावर पजै लावली त�ेहा फॉग �हणाला,

"मी ८० �क�वा �याप�ेा कमी �दवसात सपंणू�
�व�सफर क�न दाखवीन. �यासाठ� मी वीस
हजार प�डची पजै लावतो."

फॉगला वडे लागल ंआह ेअस ंसग�यानंा
वाटत असताना फॉग न ेमा� ठाम ठरवल ंहोत.ं

"मी आता २१ �डस�बरला परत यईेन.", फॉग
ठामपण े�हणाला.

आता आपली ८०
�दवसानंतंरच भटे होईल!



घरी पोहोताच फॉग न ेछो�ाला (�या�या नोकराला)
सामानाची बाधंाबाधं करायला सा�ंगतली.

सदुवैान,े छो�ान ेया आधी सक� शीम�य ेकाम केले
अस�यामळु े�यान ेफॉगच ेसमान चटकन तयार
केल.े

आपण आज सपंणू� जगा�या
सफरीसाठ� �नघतो आहोत.

दहा �म�नटानंतंरच फॉग आप�या नोकरासोबत
�टशेनला उभा होता...

८:४५ ला र�ेव े�थानकाव�न सटुली आ�ण या
सोबतच फॉग आ�ण छो�ा�या �व� सफरीला
स�ुवात झाली.

त ेलोक सम�ु�कना�या�या �दशने े�नघाल ेहोत.े
�तथनू त े�ासं ला जाणा�या एका जहाजात बसणार
होत.े पण �तथ े�यानंा काही अडचण�ना सामोर ेजावे
लाग�याची श�यता स�ुा नाकारता यते न�हती.



�करण २
आ��केम�य ेआगमन

�जवतं �क�वा मतृ
 पकडा!

खतरनाक चोर

ज�ेहा फॉग यरुोपमधनू जात होता त�ेहा �तथले
पोलीस एका पसार झाल�ेया चोराला
पकड�या�या �य�नात होत.े
काही �दवसापंवू�च �या चोरान ेबकँ ऑफ इ�ंलडं
मधनू ५५ हजार प�ड इतक� मोठ� र�कम चोरली
होती.

पोलीस इ��प�ेटर �फ�स न ेअसा अदंाज केला क�
चोर यरुोपातनू आ��केला पळनू जा�याचा �य�न
करले. यासाठ�च ज�ेहा फॉग सएुज काल�ाला
पार क�न उ�र आ��केला पोहोचला त�ेहा
इ��प�ेटर �फ�स �तथ ेबदंरावर चोराची वाट
पाहत थाबंला होता.

फॉगन ेआप�या नोकराला पासपोट� वर �श�का
घ�ेयासाठ� पाठवल.े "ह ेबघ, मला मा�या या
�वासाचा परुावा हवाच आह.े" अस ेफॉगने
छो�ाला समजावनू सा�ंगतल.े

घाईघाईत छो�ान ेइ��प�ेटर �फ�सलाच
पासपोट� काया�लयाकड  ेजा�याचा र�ता
�वचारला.

 



पासपोट� पाहताच �फ�सचा जीव भा�ंात पडला.
फॉगच ेवण�न पसार झाल�ेया चोरासोबत अगद�
�मळत ेजळुत ेहोत.े  �यामळु े�फ�सला वाटल ेक�
आता लवकरच चोर �या�या ता�यात असले.
लगा �क अब वो ज�द ही चोर को पकड़ लगेा.

अर,े हा तर
तोच आह!े

परतं ुकैद कर�याआधी इ��प�ेटर �फ�सला काही
कागदप�ाचंी आव�यकता होती.
 �या कागदप�ा�ंया आधार े�याला कैद कर�याची
परवानगी �मळणार होती.

�हणनू �फ�सन ेफॉग कुठे जातो आह ेयाची
मा�हती काढली. �यानतंर �यान ेलडंन यथेे
ता�काळ ट�ेल�ाम पाठवला, " मी चोराचा
पाठलाग करतो आह.े �या�यासोबत मी भारतात
जातो आह.े कृपया कैद कर�यासाठ� ची
आव�यक कागदप� ेमुंबई ला पाठवा."

�यानतंर इ��प�ेटर �फ�स आप�या सामानासह
भारता�या �दशने ेजाणा�या जहाजावर दाखल
झाला.



�वास फार कठ�ण होता, पण फॉग मा� जहाजावर
पणू� वळे सयंमान ेहोता. तो �दवसातनू चार वळेा
जवेायचा आ�ण उरललेा वळे प� ेखळेायचा. या
�दन�मामळु ेफॉगला आपण घरी आहोत असचे
वाटत होत.े

योगायोगान ेजहाज मुंबईला ठर�या �दवसा�या दोन
�दवस आधीच पोहोचल.े पण इ��प�ेटर �फ�स
काही फॉग ला कैद क� शकला नाही. कारण
�याला पकड�यासाठ� आव�यक असणारी
कागदप� ेअजनूही मुंबईला पोहोचली न�हती.

“आता एकच आशा रा�हली आह.े" �फ�सन े�न�य
केला, "मला काहीही क�न फॉग ला भारताबाहरे
जा�यापासनू रोखायला हव.े"

भारतात फॉगचा नोकर एका म�ंदरात
गलेा. पण म�ंदराबाहरे आपली बटू
काढून ठेवायला हवते या�वषयी
�याला काहीच क�पना न�हती.
एवढेच नाही तर ज�ेहा म�ंदरातील
पजुा�यान े�याला बटू बाहरे काढून
ठेवायला सा�ंगतल ेत�ेहा तो
�या�याशीच भाडं  ूलागला.



ह ेपाहताच �फ�सला खपू आनदं झाला. "मी
फॉग�या नोकराला भारतात कायदा मोडताना
पा�हल ंआह.े आता मी फॉग आ�ण �याचा नोकर
दोघानंाही भारताम�य ेकैद क� शकतो!"

�फ�सन ेफॉग आ�ण छो�ा दोघाचंाही पाठलाग
केला. �यान े�या दोघानंा एक �ने पकडताना
पा�हल.े

"चला, आपण आता कोलका�याला भटेयूा."
�फ�स �वतःशीच �हणाला. "�म�टर फॉग, मी
त�ुहाला �तकडचे कैद करने."

�करण ३
फॉगमळु ेबचाव

�याचंी �ने आता स�ु झाली होती. वाटते �यानंा
�श�त म�ंदर,े कॉफ� आ�ण कापसाची शतेी �दसत
होती. छो�ा या नवीन �दशेाला नवलाईन ेपाहत
होता.
फॉगला �वासात प� ेखळेणारा एक सह�वासी
स�ुा भटेला.
 



सगळ ंछान स�ु असताना �तस�या �दवशी मा�
अचानक �ने थाबंली.

"इथ ेर�ेवचे े�ळ सपंतात. इथपासनू प�ास मलै
�र अलाहाबाद यथेनू प�ुहा र�ेवमेाग� स�ु होईल."
मोटरमनन ेसा�ंगतल.े

�ने थाबं�यामळु ेनोकराची खपू
�चड�चड झाली.
"आता आपण कोलका�याला
वळेवेर कस ंबर ंपोहोचणार?" �याने
उ��ेजत होत �हटल.ं

फॉग मा� �बलकुल �च�तीत न�हता. "मी उशीर होणार
ह ेल�ात घऊेनच योजना आखली आह.े" फॉग
शातंपण ेउ�रला. "आता आप�याला फ� पढु�ल
�वासासाठ� साधन शोध�याची आव�यकता आह.े"

छो�ा, पढु�ल �वासासाठ� �स�या साधना�या शोधात
�नघाला. लवकरच तो उ�रासोबत परतला.

हा बघा!
ह�ी!

ह�ीव�न �वास थोडा महाग होता पण फॉगला
�यामळु ेकाहीच फरक पडणार न�हता. फॉगन ेतर
आप�या प� ेखळेणा�या साथीदाराला स�ुा या
सफरीसाठ� आम�ं�त केल.े



�यानंी आप�यासोबत एक माग�दश�क स�ुा
घतेला. �वास स�ु के�यापासनू अ�या�
तासानतंर �याचंी वाट एका घनदाट जगंलातनू
जात होती.
फॉगचा नोकर आनदंान ेडलुत होता. थो�ा
थो�ा वळेान ेतो ह�ीला खा�यासाठ� गळुाची
ढेप स�ुा दते होता.

अशा �कार ेत ेबरचे तास �वास करत होत.े
वाटते �यानंा खजरुाची झाड  ेआ�ण रतेीची
मोकळ� मदैान ेपहायला �मळाली. �या रा�ी
�यानंी एका पड�या वा�ात आराम केला.

�स�या �दवशी सकाळ� सहा वाजताच �यानंी
आपला �वास प�ुहा स�ु केला. �याहारीसाठ�
�यानंी झाडाची  ताजी केळ� तोडनू खा�ली.
एक घनदाट अर�य पार क�न ग�ेयावर �यानंा
सगंीत आ�ण माणसाचं ेआवाज ऐकू यऊे
लागल.े �तथ ेझाडा�ंया मधनू वाट काढत
माणसाचंा एक समहू जात असताना �या�ंया
नजरसे पडला.



�या समहूामधील काही स�ैनक आप�या मतृ
राजकुमाराची �तरडी घऊेन �नघाल ेहोत.े
�या�ंया पाठोपाठ एक पजुारी एका सुंदर मलुीला
खचेत नते होता.

ह ेपा�न नोकर स�ु झाला. "अर,े ह ेलोक नमेकं
काय कर�याचा �य�न करत आहते?" �याने
जवळपास ओरडनूच �वचारल.े

"ही इथली रीत आह.े" माग�दश�कान ेसमजावनू
सागं�याचा �य�न केला.

"ज�ेहा राजकुमार मरण पावतो त�ेहा �या�या
प�नीला स�ुा �या�या सोबत म�ृयलूा जवळ
कराव ेलागत.े यामळु े�या दोघानंा एक� �वगा�त
�वशे �मळतो."

 

"उ�ा राजकुमारा�या प�नीला स�ुा
राजकुमारासोबत जाळल ेजाईल."

छो�ाला ह ेसहन नाही झाल.े इतर वळे� आपला
सयंम न गमावणारा फॉग स�ुा ह ेऐकून
कळवळला.

"ह ेबघा, अजनू बारा तास बाक� आहते." फॉग
�हणाला, "आपण �या �नद�ष म�हललेा
वाचव�याचा �य�न अजनूही न�क�च क� शकतो."



रा�ीपय�त त ेलोक एका छो�ाशा म�ंदरात पोहोचल.े
राजकुमारीला �तथ�याच एका मजबतू खोलीत बदं
क�न ठेव�यात आल.ं आता राजकुमारीला
वाचव�याची कोणतीच आशा वाटत न�हती.
आ�ण अशातच नोकरा�या डो�यात एक भ�ाट
क�पना आली.

मला वाटत ंक� मी
राजकुमारीला वाचवू

शकतो.

�स�या �दवशी सकाळ� राजकुमारीला स�ुा
आप�या मतृ पती�या शजेारी �तरडीवर
झोपव�यात आल.ं �यानतंर पजुा�यानंी मोठ� आग
लावली. सारी जनता त�डातनू एक अवा�रही न
काढता ह ेसार ंपाहत होती.
अचानक अवतीभवती लोका�ंया आरो�या उठ�या.
काही लोक उठून नमेकं काय झालयं ह ेजाणनू
घ�ेयाचा �य�न क� लागल.े �यानंी पा�हल ंक� मतृ
राजकुमार आप�या �तरडीवर उठून बसला होता.



�याची ती को�ात टाकणारी भतुासारखी
��तमा धसूर वातावरणामधनू माग� काढत उठली
आ�ण राजकुमारीला उचलनू घो�ावर �वार
होऊन जगंलाम�य ेकुणाला काही
कळ�याआधीच �वलीन झाली.

"चला, �नघयुा." भतुान ेफॉगला सा�ंगतल.ं
त ेभतू �हणज े�सर ं�तसर ंकुणी नसनू फॉगचा
नोकर होता. छो�ानचे �वतः राजकुमाराचा वषे
केला होता. आता त ेसगळ े�तथनू पळाल.े �या�ंया
पाठून समहूातील लोकानंी �या�ंयावर ह�ला केला.
त े�याचंा पाठलाग क� लागल.े परतं ुत ेलोक
ब�ंक��या गो�या आ�ण भा�यापंासनू �वतःचे
र�ण करत कसबेस े�तथनू पळाल.े

�करण ४
�व�ासघात

अलाहाबाद यथे ेपोहोच�यावर फॉगन ेह�ी
आप�या माग�दश�का�या ता�यात �दला. आता तो
आप�या नोकरासोबत �ने म�य ेचढला. पण
कोलका�याला उतरताच फॉग व �या�या नोकराला
पो�लसानंी पकडल ेआ�ण पोलीस ठा�यात घऊेन
गले.े



फॉगन ेआप�या नोकरसोबत एक आठवडा त�ुंगात
घालवला. नोकराला अथा�तच ह े�बलकुल आवडले
नाही. �यानतंर �यायालयान ेफॉगला दोन हजार प�ड
इतका दडं केला.

"ठ�क आह.े" �यायाधीश �हणाल.े "त ूआत
जा�यासाठ� म�ु आहसे. पण त ूपरत नाही आलास
तर आ�ही तझुी जमा केललेी र�कम ज�त क�."

अर!े ती तर चोरीची
र�कम आह.े

फॉग आता हागँकागँला जाणा�या जहाजात चढला.
जहाज स�ु �हायला आणखी तासभर बाक� होता.

�फ�सची तर फार �चड�चड होत होती. "ह�गक�ग
तर ���टश वसाहत आह.े मी �तथ ेफॉगला न�क�च
कैद क� शकेन." तो �वतःशीच �हणाला.

 

�या राजकुमारीला फॉगन ेवाचवल ंहोत ंती स�ुा
आप�या चलुत भावाला भटे�यासाठ� या�ंयासोबत
ह�गक�गला जात होती. ज�ेहा �याचं ेजहाज ह�गक�ग
म�य ेकोळसा भर�यासाठ� थाबंल ेत�ेहा फॉग आ�ण ती
राजकुमारी एका घोडागाडीत बसनू शहर
�फर�यासाठ� �नघाल.े

�तथ ेर��यात �यानंा काळ� �मरी आ�ण जायफळाची
झाड  ं�दसली. �यानंा वाकु�या दाखवणा�या माकडाचंे
कळप आ�ण गज�ना करणार े�च� ेस�ुा पहायला
�मळालेे.

�वासा�या शवेट�या ट��यात असताना �या�ंया
जहाजाला वादळाला सामोर ेजाव ेलागल.े खपू
जोराचा वारा सटुला होता. फॉग या सग�यादर�यान
शातं रा�हला असला तरी �याचा नोकर मा� घाबरला
होता. "मला वाटत ंक� आपण आपल ंपढुच ंजहाज
नाही पकड  ूशकत." तो घाब�न �हणाला.



प�रणामतः त ेह�गक�गला एक �दवस उ�शराने
पोहोचल.े जपानमधील योकोहामा यथे ेजाणार ेजहाज
यामळुचे फॉगला पकडता आल ेनाही.

"मला मा�हत होत ंअसचं काहीतरी होणार आह.े"
नोकर �हणाला.

इ��प�ेटर �फ�सला मा� खपू आनदं झाला.

तो मनाशी �हणाला, "फॉग, आता मी तलुा न�क� कैद
क� शकतो."  परतं ु�नयतीला ह ेमा�य होत ेअस े�दसत
न�हत.े �या�या न�शबी काहीतरी वगेळचे होत.े

काहीतरी अप�र�चत कारणामळु ेयोकोहामाला
जाणा�या जहाजाला स�ुा उशीर झाला.आ�ण
�यामळुचे फॉग �या जहाजात चढू शकला.
�द�वान ेइ��प�ेटर �फ�सची कागदप� ेमा�
अजनूही आललेी न�हती.

आता इ��प�ेटर �फ�स खपूच �च�तते आ�ण
�नराश होत.े कागदप� ेयईेपय�त फॉगला �तथचे
ह�गक�गला थाबंव�याचा �याचा मनसबुा होता.



�या�दवशी रा�ी फॉगनी एका हॉटलेात आप�या
राह�याची �व�था केली आ�ण मग तो
राजकुमारी�या चलुत भावाला शोधायला �नघाला.
�यान ेआप�या नोकराला जहाजम�य ेतीन जागा
राखनू ठेव�यासाठ� पाठवनू �दल.े

बदंरावर पोहोच�यावर नोकराला समजल ेक� जहाज
�याच �दवशी स�ंयाकाळ� रवाना होणार आह.े ही
बातमी आतापय�त �फ�स पय�त स�ुा पोहोचली होती.

आज स�ंयाकाळ�
सहा वाजता आपण

�नघयुा.

"मला आता मा�या मालकाला शोधायला हव.े"
फॉगचा नोकर रडवलेा होऊन �हणाला. पण या
सधंीचा फायदा घते इ��प�ेटर �फ�सन ेमा� �याला
एका क�दट जागी दा� �प�यासाठ� नले.े

 

"मी एक ग�ुतहरे आह ेआ�ण तझुा मालक एक खपू मोठा
चोर आह.े" �फ�सन े�या क�दट जागी नोकराला सा�ंगतल.े

"काहीतरीच काय!" �फ�सच ेबोलण ेऐकताच नोकर
ओरडला.

"जहाज आज स�ंयाकाळ� �नघणार आह ेह ेफॉगला समजता
काम नय.े" �फ�सन े�वचार केला. �यामळु े�यासाठ� �याने
नोकराला खपू दा� पाजली.

काही वळेातच छो�ा नशमे�य े�झ�गायला लागला आ�ण
�यातच �याला �तथचे झोप लागली. या सग�यादर�यान
इ��प�ेटर �फ�स �तथनू चपुचाप �नघनू गलेा.



�स�या �दवशी सकाळ�च फॉग बदंरावर पोहोचला.
राजकुमारीस�ुा �या�या सोबत होती. राजकुमारीचा
भाऊ ह�गक�ग सोडनू गलेा होता. आता फॉगचे
जहाज स�ुा ह�गक�ग�न रवाना झाल ेहोत.े आ�ण
फॉग�या नोकराचा कुठेच प�ा न�हता.

आपल ंजहाज काल
स�ंयाकाळ�च गले.ं मला
स�ुा जाता नाही आल.ं

�सर ंजहाज एक आठव�ानतंर �नघणार होत.ं पण
फॉग �ह�मत न हरता �य�न करत रा�हला.
जपानला पोहोचता यईेल अशा �स�या जहाजाचा
शोध त ेघते रा�हल.े
 

शवेट� फॉगला एका छो�ा जहाजाचा क�तान भटेला.
तो �यानंा शाघंाय पय�त घऊेन जायला तयार झाला.

"त�ुही शाघंाय�न योकोहामाला जा�यासाठ� �सरा
�ट�मर  पकड  ूशकता." �यान ेसा�ंगतल.ं बदंरावरच
फॉगला इ��प�ेटर �फ�स भटेल.े �यानंी �फ�स ला स�ुा
आप�यासोबत य�ेयाच े�नम�ंण �दल.े

जहाज �नघ�याआधी फॉगन ेह�गक�गला एक पणू� फेरी
मा�न शोध घतेला पण �यानंा छो�ा कुठेच भटेला
नाही.

छो�ा कुठे बरं
असले?

मला काहीच समजत
नाही. पण �या�यासाठ�
मी पो�लसाजंवळ काही
पसै ेठेवल ेआहते.



दोन �दवस �याचं ंछोटसं ंजहाज लाटाशंी झुंजत वाट
काढत पढुे जात होत.ं �यानतंर मा� एक तफुान आलं
आ�ण एक �वशालकाय लाट जहाजावर यऊेन
आदळली. आता जहाज समु�ुात एखा�ा च�ड  ूसारखं
इथ े�तथ े�भरकावल ंजात होत.ं

माझी त�यते बरी
नाही.

वादळ शातं होईपय�त �याचंा बराचसा वळे वाया गलेा
होता. सगळ ेशीड लावनू स�ुा �याचं ेजहाज वगेाने
पढुे सरकत न�हत.े

तवे�ात फॉगला एक �ट�मर यतेाना �दसल.े

"हा �ट�मर शाघंाय�न योकोहामाला जात आह.े"
जहाजा�या क�तानान ेसा�ंगतल.ं

"�या �ट�मरला इशारा क�न थाबंवा." फॉग �हणाला.

 

�यानतंर एका धमा�यासोबत एक रॉकेट गतीने
�या �ट�मर�या �दशने ेगले.ं �ट�मर थाबंल ंआ�ण
मग फॉग, राजकुमारी आ�ण �फ�स �यात �वार
झाल.े

 



पण या सग�यादर�यान इथ ेफॉग�या �बचा�या
नोकरासोबत काय घडल ंमा�हत आह?े

नमेकं जपानला जाणार ंजहाज �नघ�या�या
वळे� �याच ेडोळ ेउघडल.े तो धावत पळत
जहाजावर पोहोचला. �तथ ेफॉग न �दस�यामळुे
�याला खपू �ःख झाल.ं

�हणनूच योकोहामाला पोहोच�यावर छो�ा
स�ंमात पडला. �याला समजचेना क� आता काय
कराव.ं तो इथ े�तथ ेभटकत रा�हला. आ�ण
तवे�ात �याला एक प�क �दसल.ं

मजदेार
सक� स?

अम�ेरकेला
जा�याआधी शवेटचा

काय��म

��स� लाबं नाकाचे
कलाकार

"जर मला �या कलाकारा�ंया समहूात समा�व� होता
आल ंतर �कती छान होईल! त ेइथनू अम�ेरकेला
जात आहते. �म�टर फॉग स�ुा जपान�न
अम�ेरकेला जाणार होत.े



"त ूत�ुया डो�यावर उभा रा�न गाण ंगाऊ शकतो का?
डा�ा पायावर एक जण उभ ंरा�न उज�ा पायावर
तलवार असले त�ुया. त ूह ेक� शकशील?" सक� शी�या
मालकान े�वचारल.ं
फॉग�या नोकरान ेहोकाराथ� मान हलवली. "चल मग, तू
आम�या सोबत चल." मालक �हणाला.
  सार ेकलाकार खाली पडल.े

�या �दवशी �यान ेप�ह�या काय��मात भाग घतेला.
तो कलाकारा�ंया ��कोणात सवा�त खाली होता.
लोकानंा काय��म फार आवडला. पण अचानक... छोटलूा �म�टर फॉग �दसल ेहोत ेआ�ण तो

�या�ंया �दशने ेधावला होता.



�करण ५
घरा�या �दशनेे

�या�ंयाजवळ आता एकमकेानंा आप�या कहा�या
ऐकव�यासाठ� वळे न�हता. �यानंी धावतच सनॅ
�ा��स�को ला जाणार ेजहाज पकडल.े
राजकुमारीजवळ इतर कुठेही जा�याचा पया�य
न�हता �यामळु ेती स�ुा �या�ंयासोबतच �नघाली.
खर ंतर �दवसाग�णक ती फॉगवर �मे क� लागली
होती.

जसजस ेजहाज पढुे सरकत होत ेतसतसा �म�टर
फॉग आपली पजै �ज�कतील यावरचा छोटचूा
�व�ास �ढ होत होता. पण अचानक एक �दवस
जहाजा�या डके वर �याला इ��प�ेटर �फ�स
�दसला. तो ग�ुत�पात �याचंा पाठलाग करत होता.

मला माफ कर. मी
तझुी फसवणकू
केली आह.े

फॉग�या नोकरान े�फ�सला दणदणीत ठोसा �दला.

"थाबं!" �फ�स ओरडला. "कदा�चत मी या आधी त�ुया
�वरोधात होतो..."

"त ूहोताच..." नोकर �चडनू �हणाला.

"ठ�क आह.े" मा�य करत �फ�स �हणाला, "मला अजनूही
अस ंवाटत ंक� फॉग चोर आह.े पण आता फॉग लडंनला
पोहोचावा अशी माझीस�ुा इ�छा आह.े कारण मी �याला
आता इ�ंलडंलाच पकड  ूशकतो."



छो�ाला आप�या मालकाला �ास �ायचा न�हता.
�हणनूच �यान े�म�टर फॉगला �फ�स �वषयी काहीच
सा�ंगतल ेनाही. पण ज�ेहा फॉग सनॅ �ा��स�कोला
पासपोट�वर �श�का घ�ेयासाठ� गलेा त�ेहा अचानक �याला
�फ�स भटेला.

"�कती आ�य�कारक गो� आह ेना!" �फ�स खोट ंखोटं
�हणाला. �यानतंर तोस�ुा �याच �नेम�य ेचढला �याम�ये
फॉग �वास करत होता. ही �ने �यानंा अम�ेरके�या पलीकडे
नणेार होती.

प�ॅस�फक रलेरोड सपंणू� अम�ेरकेला पार क�न
�ययूॉक� ला पोहोचत अस.े �ने सग�या�कर�या
सखुसोय�नी य�ु होती. �तथ े�कान ेआ�ण
उपहारगहृ ेस�ुा होती.
परतं ुज�ेहा रानरडे  े�ळ ओलाडंत त�ेहा �नेला
थाबंाव ेलग.े
 

थोड  ंपढुे ग�ेयावर एका कमकुवत पलुाव�न जायचे
होत.े "मी या पलुाला सपंणू� गतीन ेपार करने."
मोटरमन �हणाला. धादंलीत �यान े�नेची गती इतक�
वाढवली क� �तची चाकं �ळाव�न उचलली गलेी.

�ने जवळपास उडतच पलुा�या �स�या बाजलूा
पोहोचली. परतं ु�ने पलुा�या �स�या बाजलूा
पोहोचताच पलू तटुनू नद�त पडला.



�यानतंर �यानंा ख�या सम�यचेा सामना करावा
लागला. �ने पहाडामंधनू जात असताना काही
�सऊ�स यो�ानंी �ने�या छतावर उडया मार�या.
आ�ण लवकरच �यानंी �ने आप�या ता�यात
घतेली.

पढु�या �थानकावर एक �क�ला
आह.े पण ह ेयो� े�तथे
आप�या �नेला थाबं ूदणेार

नाहीत.

त�ुही घाब� नका!
मी �ने थाबंवतो.

अस ं�हणतच फॉगचा नोकर कामाला लागला.

�ने�या खाली रागंत रागंत तो इ�ंजनपय�त पोहोचला.
आ�ण अस ंकरत असताना �याला कुणीच नाही
पा�हल.ं

�यानतंर �यान े�शताफ�न ेइ�ंजनला �नेपासनू वगेळं
केल.ं काही वळेानतंर �ने एका �टशेनपाशी यऊेन
थाबंली.



काही कालावधी नतंर फॉग आप�या नोकराला शोधू
लागला. पण तो �याला कुठेच �दसला नाही.

"यो� ,े तमु�या नोकराला आप�यासोबत बदं� बनवनू
घऊेन गले.े" गाड� �हणाला.

�यानतंर लगचे फॉग काही स�ैनकानंा सोबत घऊेन
छोट�ुया शोधात पव�तामं�य ेगलेा.

छोटलूा शोधनू �याला सोडव�यात �याचा पणू� �दवस
गलेा. रा�ी �यानंा �तथचे म�ुकाम करावा लागला. ते
सकाळ�च �थानकावर परतल.े

त े�तथ ेपोहोचपेय�त �याचंी �ने �नघनू गलेी होती.
आ�ण पढुची �ने स�ंयाकाळ� होती.

“मा�याकडनू प�ुहा एकदा चकू झाली." छोट ूरडत
रडत �हणाला. पण यावळे� �फ�स �या�ंया मदतीला
आला. तो �हणाला, "मला आताच एक माणसू भटेला
�या�याजवळ बफा�वर घसरणारी नाव आह.े"

पढु�या काही वळेातच त ेबफा�वर
घसरत होत.े जोराचा वारा
नावा�या �शडाला ध�का दते
होता, �यामळु ेनाव बफा�व�न
आणखी गतीन ेघसरत होती.

त ेइत�या गतीन ेपढुे सरकल ेक� पढु�याच
�थानकावर �यानंा �ययूॉक� ला जाणारी �ने पकडता
आली. �यानतंर �ने धरुा�या लोटात फार गतीन ेपढुे
सरकत होती. अजनूही फॉग ही पजै �ज�क�याची
श�यता नाकारता यते न�हती.



शवेट� एकदाच ेत ेहडसन नद��कनारी �ययूॉक�
ला पोहोचल.े पण इ�ंलडंला जाणार ेजहाज
पचंचेाळ�स �म�नटापंवू�च �तथनू �नघाल ेहोत.े

इतर कोणतचे �ट�मर �यानंा अटला�ंटक
महासागर पार क�न वळेते पोहोचव ूशकत
न�हत.े फॉगचा नोकर �नराश झाला तरी फॉग
मा� बदंरातील ��यके जहाजात जाऊन चौकशी
करत होता. शवेट� �याला एक जहाज �मळालचं
�याचा क�तान मसुा�फरानंा सोबत �यायला
तयार झाला.

त ेजहाज �ा�सला जात होत.ं पण फॉगला �यामळुे
काहीच फरक पडत न�हता. फॉगन ेजहाजा�या
क�तानाला एका खोलीत बदं क�न टाळ ंलावल.ं मग
फॉगन ेजहाज आप�या ता�यात घतेल ंआ�ण जहाजाची
�दशा बदलली.

जहाज फार गतीन ेजात होत.ं पण थडंी�या �दवसामं�ये
वारास�ुा जोरान ेवाहत होता. तवे�ातच एका
इ�ंज�नअरन ेयऊेन फॉगला एक वाईट बातमी �दली.

"बॉयलर म�य ेजळणार कोळसा सपंत आला आह.े" तो
घाबरतच �हणाला.

“ या सम�यलेा तर माझा ब�ु�मान मालक स�ुा
सोडव ूशकत नाही." नोकर  हताश होत �हणाला.



पण प�ुहा एकदा फॉगन ेआप�या चातयुा�ने
लोकानंा अच�ंबत केल.े �यान ेना�वकानंा �शडाचे
लाकूड कापनू �याच ेतकुड  ेकरायला सा�ंगतले
आ�ण �यानंा जहाजा�या बॉयलरम�य ेजाळायला
सा�ंगतल.े

तीन �दवसातच ना�वकानंी जहाजाचा पलू
कापनू जाळला.

�यानतंर के�बन...

आ�ण �यानतंर
जहाजाचा डके...

शवेट� जहाज ज�ेहा इ�ंलडंला पोहोचल ेत�ेहा
केवळ �याच ेलोखडंी कवच च �श�लक रा�हले
होत.े



�याचं ेजहाज �ल�हरपरूला थाबंल.े �तथनू फॉगला
फ� एक �ने पकडनू लडंनला जाऊन आपली
पजै पणू� करायची होती. पण जहाजातनू उतरताच
इ��प�ेटर �फ�सन ेआपला डाव साधला.

"�फलास फॉग," �फ�स �हणाला, "मी तलुा पचंाव�
हजार प�ड �या चोरी�या आरोपात अटक करत
आह.े"

फॉगला त�ुंगात बदं केल ेगले.े �याचा नोकर आ�ण
राजकुमारी, �याला वाचव�यासाठ� काहीच क�
शकल ेनाहीत.

त ेएखा�ा चम�काराची अप�ेा करत बसले
असताना तीन तासानतंर �फ�स धावत पळत तथेे
आला. �याच ेकेस अ�ता��त झाल ेहोत ेआ�ण तो
अपराधी वाटत होता. "मी खपू मोठ� चकू केली आह.े"
तो रडवलेा होऊन �हणाला.

खरा चोर तीन
�दवसापंवू�च कैद

झाला!



फॉग आता प�ुहा एकदा म�ु होता. पण आता
�या�याजवळ फ� साड  ेपाच तासच बाक� होत.े

फॉग एका �वशषे �नेन ेलडंनला रवाना झाल.े ती �ने
लडंन �थानकावर ८:५५ वाजता पोहोचली. आ�ण
या सोबतच फॉग आपली पजै दहा �म�नटानंी हरला
होता.

 

मला �व�ास बसत नाही.
आपण इत�या जवळ
पोहोचलो आ�ण...

�करण ६
या पढुे काय?

फॉगला काय वाटत होत ेया�वषयी �या�या
चहे�याव�न काहीच क�पना यते न�हती.
�थानकाव�न आप�या नोकराला आ�ण
राजकुमारीला घऊेन तो सरळ घरी आला. �याने
�कती पसै ेगमावल ेयाचा �यान े�स�या �दवशी
�हशोब केला.



सकाळ� सात वाजताच फॉग, राजकुमारी�या
खोलीत गलेा.

"मडॅम, इ�ंलडंला परत�यावर त�ुहाला खपू धन-
दौलत द�ेयाची माझी इ�छा होती. पण आता ते
श�य होईल अस ंवाटत नाही." फॉग राजकुमारीला
�हणाला.

"महाशय, मला तमुच ेपसै ेनकोत. मला फ� तमुची
साथ हवी आह.े" राजकुमारी लाजत �हणाली.

त�ुहाला
मा�यासोबत
ल�न करायचे
आह!े

 ह ेऐकताच फॉग खपू आनदं� झाला. �याने
�व�रत नोकराला बोलावल ेआ�ण सा�ंगतल,े "
लवकर चच�ला जाऊन �तथ ेउ�ासाठ� आम�या
ल�नाची �व�था कर."

सोमवारी
सकाळ�!!

 
सोमवारी
सकाळ�!!

 



या दर�यान फॉगच े�म� मागच ेकाही �दवस फारच
उ��ेजत होत.े दोन ऑ�टोबरला �नघा�यापासनू
फॉगची काहीच खबरबात �यानंा �मळाली  न�हती.

२१ �डस�बर�या स�ंयाकाळ� फॉगचा सार े�म� खपूच
अ�व�थपण े�याची वाट पाहत होत.े आ�ण जसे
घ�ाळात ८:४४ झाल ेतशी दरवाजावर ठकठक
झाली.

मी हजर आह,े
�म�ानंो!

�फलास फॉग आप�या दो�तासंमोर ��य� हजर
होता. पण फॉगन ेह ेकस ंबर ंजमवल?ं

चच��या पा��कडनू परत�यानतंर फॉग�या
नोकरान े�याला एक अ�व�सनीय खबर ऐकवली.

"उ�ा सोमवार नाही." नोकर हसत हसत �हणाला. "
उ�ा तर र�ववार आह,े आ�ण आज श�नवार!"

फॉग पवू�कडनू �वास क�न आला अस�यामळुे
�या�याजवळ एक �दवस अजनूही �श�लक होता.
�लबला जाऊन पजै �ज�कायला �या�याजवळ
अजनूही दहा �म�नट े�श�लक होती.



फॉगन ेवीस हजार प�ड �ज�कल.े पण �या सपंणू�
�वासात �या�ंयाकडनू जवळपास एकोण�वस हजार
प�ड खच� स�ुा झालले.े �यामळु े�यानंा �या ब��साचा
काही खास फायदा झाला नाही.

पण या सपंणू� �वासात �यानंी �व� दश�नाची मजा
अनभुवली होती. सोबतच फॉगला एक छानशी बायको
स�ुा भटेली. बरचेस ेलोक या प�ेा फारच कमी
पशैातही जगाची सफर क� शकल ेअसत.े

मी आता या जगातील
सवा�त सखुी माणसू आह!े



ज�ूस वन�च े��स� प�ुतक
�शी �दवसातं �व� सफर

शभंर वषा�नतंर आजस�ुा लहान मलुानंा
फार आवडत.े


